Będzin, dnia 13 grudnia 2018 roku
WOr. 0057.1.2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 listopada 2018 r.
do 13 grudnia 2018 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
powołania

Pani Anety Witkowskiej – Złockiej na I Wiceprezydenta Miasta Będzina,

powołania

Pani Anny Drzewieckiej na II Wiceprezydenta Miasta Będzina,

powołania

Pana Rafała Adamczyka na Pełnomocnika Prezydenta Miasta,

zmian

w budżecie miasta na rok 2018,

ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na czas nieoznaczony położonych przy ulicach:
1) Odkrywkowej,
2) Kieleckiej,
sprzedaży

w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych
przy ulicach:
1) Żeromskiego,
2) Cieszkowskiego,
3) Podjazie,
sprzedaży

w formie
w rejonie ulicy Lipowej,

przetargu

ustnego

nieograniczonego

nieruchomości

położonej

użyczenia

PTHU „INTERPROMEX” Spółka z o. o. w Będzinie nieruchomości stanowiącej
targowisko miejskie położonej przy ulicy Modrzejowskiej,
zarządzenia

konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów uchwał
w sprawach:
1. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Usług Społecznych
mieszkańców Gminy Będzin,
2. przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na lata
2019 – 2023,
3. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
4. zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
5. przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”.
W w/w okresie w ramach przyjęć klienci zewnętrzni zgłosili sprawy dotyczące między innymi:
przydziału mieszkania, zamiany mieszkania, remontu klatki schodowej, remontu chodnika, podatku
od nieruchomości.
Pod obrady sesji skierowano 14 projektów uchwał oraz raportu z wykonania „Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Będzina na lata 2014 -2017 z perspektywą do 2020 roku” za lata 2016 –
2017.

Ponadto w tym okresie odbyły się m.in. takie wydarzenia jak:
•
•
•
•

Obchody górniczego święta – capstrzyk z orkiestrą górniczą.
Mikołajkowe zawody sportowe.
Będzińskie Mikołajki.
Finał XVII edycji konkursu „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”.
Prezydent Miasta
(-) Łukasz Komoniewski

